آموزش سامانه یارا – دانشگاه علم و فناوری مازندران
(ویژه اساتيد)
 -1ابتدا وارد لینک  yara.mazust.ac.irشوید .با صفحه ی زیر روبرو می شوید.
نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

 -2بعد از وارد شدن به این سامانه ،تمامی دروسی که در این ترم برای شما ارائه شده است نمایش داده می شوید.

 -3با کلیک بر روی هر درس ،شما وارد صفحه ی مربوط به آن درس می شوید.

 -4گزینه ی "اطالعات درس" اطالعات مربوط به آن درس از قبیل روز امتحان ،روزهای برگزاری کالس ها و  ...نمایش داده می شود

 -5در قسمت "معرفی" شما می توانید به صورت مختصر معرفی در مورد درس خود داشته باشید و این توضیحات توسط دانشجویان این
درس دیده می شود (.محل معرفی و درج سرفصل و برنامه زمانبندی هر درس)

 -6در قسمت "سرفصل ها" ،سرفصل های مربوط به این درس را یادداشت نمایید.برای ایجاد سرفصل روی دکمه ی ثبت سرفصل کلیک
نموده ،سپس عنوان سرفصل و توضیحاتی در مورد آن سرفصل می دهید .در صورت نیاز می توانید فایل برای هر سرفصل قرار دهید

 -7در قسمت "منابع" ،منابع مربوط به درس مربوطه را وارد نمایید .برای ثبت منابع یک درس ،عنوان ،توضیحات و نهایتا فایل منبع آن درس
را قرار دهید( .تمام فایل های بارگزاری شده در صفحه مدرسین به اینجا منتقل شده است و از این پس در این قسمت فایل ها را بارگزاری
نمایید)

 -8در قسمت "اعالن ها" شما می توانید اطالعیه های مختلف در مورد این درس را به دانشجویان آن درس(به مانند برگزاری کالس های
جبرانی ،اعالم زمان کوییز و ،) ...اطالع رسانی نمایید( .به محض درج یک خبر ،اطالعیه و یا ...در پنل و ااپلیکیشن دانشجو اخطار یا نوتیفیکیشن
مشاهده می شود)

 -9در قسمت "پیام رسان" شما می توانید به هر دانشجوی عضو کالس ،به صورت فردی پیامی را ارسال نمایید .با کلیک بر روی نام هر
دانشجو یک صفحه ی جدید باز می شود ،شما با زدن دکمه ی "پیام جدید" می توانید پیام به آن دانشجو ارسال نمایید .این پیام می تواند
شامل فایل نیز باشد (.این قسمت ،می تواند نقش سی ار ام اختصاصی مربوط به هر درس را داشته باشد و به محض درج پیام از استاد به
دانشجو و از دانشجو به استاد اخطار داده می شود)

 -11در قسمت "لینک ها" شما می توانید لینک های مفیدی که مربوط به درس می باشد را قرار دهید( .لیک مراجع و -) ...

 -11در قسمت "تمرین ها"  ،شما می توانید تمرین هایی را برای دانشجویان خود قرار دهید و برای تحویل آن نیز تاریخ و زمان مشخص
نمایید .برای هر تمرین می توانید نمره تعیین نمایید.
به عنوان مثال یک فایل سوال را قرار می دهید و تاریخ را برای یک روز بعد ساعت  9قرار می دهید .در این حالت دانشجو موظف است تا روز
بعد تا ساعت  9تمرین را تحویل دهد .در غیر این صورت و در پایان مهلت ،دانشجو نمی تواند تمرین را تحویل دهد.
تذکر :به محض درج یک تمرین با زمان مشاهده و پایان مهلت ارسال پاسخ ،حتما تیک اجازه ارسال فایل را برای دانشجو فعال کنید و
همچنین ،در قسمت اعالن ،متن و یا خبر مناسب همین تمرین را درج کنید تا همه دانشجویان با اخطار سیستم متوجه آن شوند و بهانه ای در
مورد عدم اطالع از آن نداشته باشند.

بعد از مهلت ارائه شده و حتی در طول زمان ،اساتید می توانند به تصحیح تمرین ها و درج نمره ارزیابی بپردازند.

 -12در قسمت "دانشجویان" می توانید دانشجویان کالس خود را مشاهده نمایید و از لیست آنها خروجی اکسل بگیرید.

در انتها قابل ذکر است که برای این سامانه اپلیکیشن موبایل طراحی شده است و تمامی در خواست هایی که برای دانشجو
ارسال می کنید به صورت آنالین بر روی گوشی دانشجویان ،به صورت نوتیفیکیشن نمایش داده می شود و دانشجوو متوجه پیام
های ارسالی شما به صورت آنالین خواهد شد.
بخش آزمون ها ،کالس های مجازی و نظرسنجی در آینده تکمیل می گردد .
اساتید محترم هم اکنون نیز از بخش تمرین می توانند به عنوان برگزاری امتحان تشریحی استفاده کنند .کافی است سواالت را
یکجا و یا جداگانه با زمان مورد نظر در بخش تمرین قرار دهند و دانشجو فرصت خواهد داشت در بازه اعالم شده ،پاسخ نامه و
تصویر پاسخ را در زمان اعالم شده بارگزاری نماید .در نظر داشته باشید که حتما باید در بخش اعالن و روش های دیگر ،زمان
برگزاری آزمون را به اطالع همگان رسانیده باشید.

